Kleine monumenten 6

Over functie van onderschoer is laatste
woord nog niet gevallen.
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Door de niende ur ee n gebin te naar binn en te plaatsen , is in sommige
boerderijen een open portaal ontstaan, het onderscheer. Bij slecht weer
(11 rèèll~l!sdl0Cl ) kunnen cr nog buitenkarweities worden opgeknapt.
Aan de wa nd hangen paardetuig en klei n gereedschap. Maar daarvoor zijn op
het bedrijf meer plekj es te vinden . In het oude boerenhuis had alles ee n
dui de lijke plaats en functie . H et onderscho cr moet ee n belangrijker doel heb ben
gediend. D eskun digen heb ben cr nog gee n verklaring van ku nn en geve n.
Elke hoeve was vroeger ee n schilde rachtig oge nd los hoes met laag aflope nd
strodak, houten gevels en vakwerkwan den van tw ijgen, dicht gesmeerd met
leem . De naam sloeg op het zware ui tn eem bare houtskelet , dat nie t in de grond
was gefundeerd, maar los op dikke veldkeie n sto nd . Vol k en vee leefde n in éé n
ruimte . H et gezinsleven speelde zich afro nd het ope n vuur aan de voorkant. In
de ingebouwde bedsteden met schuifdeur tics werd half zitte nd geslapen . Verder
was hier de washoek . de mel kka mer en de weefkelder. Achterin bevo nde n zich
de stallen. De graanoogst lag op de zo lde r. Toch t, roo k en stof brac hte n veel
on gem akken mee. Voor een karig bestaan moest hard worde n gewerkt.
Groe iende welvaa rt in de I Sc ee uw stelde de boeren in staat hun behui zing te
verbeteren. Leem wand en maakten plaats voo r muren van bakstee n. D e
afdekki ng werd vervange n door ee n pann endak. Er kwam een sche idingswa nd
tussen de leefr uimten van m en s en dier. H et ondersc heer ging vaak in de deel
op. H erman H agens stelt in zijn bock Boerderijen in Twente (Matrijs (992) vast dat
het portaal niet algemeen is geweest. Velen zien er geen nut in. Als de wi nd er
op staat, waa it het in het hele huis . M et han dh avin g van plattegro nd en
co nstructie zijn de hoeven gele idelij k gemoderniseerd en verfraa id.
Losse hui zen zijn er nog zee r we inig. Een gaaf exe m plaar staat in de tuin van het
Rijksmu seum in Ensche de . H et mu seum wordt verbo uw d en gaat zich richten
op o ude en hed endaagse kun st. Daarom is de Oud heid kamer afgestoten en moet
ook de bo erderij weg. Suggesties zijn gedaan o m deze eld ers in Twe nte ee n
plaats te geven. Ensc hede heeft als gevo lg van stadsbrande n weini g histo rische
gebouwen. D aaro m moet he t enige losse hoes in deze gemeente blijven . Wat er
ook gebeurt!
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